Rádio Wells-Gardner 1937 Restauração
Em junho de 2015 fui contatado pelo professor Luiz Artur Ferraretto e por ele
apresentado ao Christian Müller Jung, sobre a possibilidade de consertar um rádio que
pertence ao pai deste último, ninguém menos que o grande radialista Milton Ferreti Jung.
Tal receptor foi histórico na família Jung. Como bem narra o próprio Milton em
http://miltonjung.com.br/2015/06/23/o-radio-onde-narrei-minhas-primeiras-partidas-defutebol/ - O rádio onde narrei minhas primeiras partidas de futebol, o Wells Radio não
era usado apenas para que se ouvisse música. Seus avós Luiza e Adolfo controlavam
os comerciais que uma emissora (Farroupilha) punha no ar. O menino Milton também
descobriu que, além de ouvir o aparelho, acoplando um fone de ouvido na entrada (pickup para eletrola), “transmitia futebol narrando jogos de botão”.
Trata-se de um rádio construído pela Wells-Gardner & Co., em Chicago USA, no ano de
1937. Além das ondas médias (Broadcast), ele possui duas faixas de ondas curtas
(Police e Foreign). O modelo chama-se Series A8-MB.
A seguir, tento narrar por imagens a sequência da restauração.

1. O Rádio chegou.

A parte superior do gabinete fora destruída por cupins. E o restante da madeira, em
mau estado.

O alto-falante com o cone roto, colocado sobre o que sobrou da madeira da parte superior.

2. A reconstrução do gabinete.

A primeira ação na madeira foi preencher as imperfeições com palitos, cola e massa.

O alinhamento das paredes laterais e a colocação de apoios para colar e pregar a
“tampa” nova. Na última foto, a “tampa” já fixada.

3. O chassi e o funcionamento.
O chassi apresentava-se como os mais de duzentos receptores valvulados que
restaurei. Capacitores eletrolíticos e comuns “detonados” pelo tempo, válvulas com
emissão insuficiente, fios com alto risco de curto, transformador de saída
interrompido e o pior: o chassi já tinha sinais claros que fora mexido...
Encontrado o esquema, foi visto que este Wells-Gardner funciona com as seguintes
válvulas: 5W3 (retificadora), 6F6 (saída), 6Q7 (detora), 6K7 (amplificadora de FI),
6A8 (osciladora) e 6G5 (indicadora de sintonia). A frequência dos transformadores
de FI é de 456 kHz. A singularidade reside no alto-falante eletrodinâmico,
magnetizado pela passagem de corrente “negativa” do center-tape do transformador
de entrada à massa.

Cortesia Nostalgia Air.

http://www.nostalgiaair.org/Resources/525/M0023525.htm

No final deste circuito do CT à massa, há uma resistência de fio de alta potência de
dissipação e com duas seções: 210 ohms e 25 ohms. A primeira estava interrompida.
Como o circuito passa pela bobina de campo do alto-falante, era impossível magnetizar
o alto-falante. A foto abaixo ilustra melhor.

A resistência de duas seções, interrompida no lado de 210 ohms. A foto abaixo mostra
a nova resistência de 210 ohms x 25w restaurando o circuito.

Substituídos todos os capacitores comuns e os eletrolíticos, as válvulas 6F6 e 6Q7, bem
como o transformador de saída, o chassi voltou a funcionar regularmente.

A restauração do alto-falante foi feita pelos amigos da Martim Sons:

4. O final: receptor funcionando e emoção.

A alegria nem sequer chegara perto da
simples restauração. A família Jung,
Milton, Christian MacFuca, Milton Jr (o
Repórter CBN) e Jaqueline, no
primeiro dia de agosto de 2015, numa
visita ao Museu do Rádio, me deram
uma surpresa emocionante: a placa ao
lado, cuja história vai ser contada
noutro link.
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